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RecenzJa rrozprawy doktorskiej Zvzanrry M arkiemicz zat5rtulowaneJ

MtstVrcd upadkr. Dekad.enckle pragnlenle transcend.enctt ut fllozofil
M uleku

Przedstawiona mi do recenzji dysertacj a obejmuje 3 gl6wne rozdzaly, Wstgp i

Zakoirczenie oraz Bibliografie: Podmiotow4 i Przedmiotow4.

Autorka postawila sobie zadani e frlazoftcznej konceptualizacji dekadencji,

szeroko omawianej w dyskursie kulturowym, mniej natomiast uobecnianej w

dociekaniach f:Jozof6w. Zanim przejdg do oceny, czy tak postawione zadanie

rl;.gr Z. Markiewtcz ztealizowala, pragng podkre6lii, ire Jej rv,prawa doktorska

nowatorsko i wnikliwie przedstawia zagadnienie dekadencji, a tym sarnym

turorzy naukow4 wartoSc o wysokim poziomie. Niekiedy forsowana

akademicko specjalizacja, w tym pr4irpadku, nie dyktuje Autorce cz4stkowych

ogl4dow, Iecz zostaje umiejgtnie przekroczona panoramicznym ujgciem

scalaj 4cym. Nietzscheariska krytyka kultury nowocze snej, Kierkegaardowska

krytyka powierzchownego chrze Scij ari stwa stanowi4 fi.lozoftczne podstawy,

pozwalaj4ce Autorce caloSciow4 formacjg dekadencji wraz z fenomenem

dandyzmu rozpoznac od ciekawej, nieoczekiwanej strony. Nie tylko j ako

impotentn4 kondycjg schylkowo6ci z rysami fanaberyjnego, chimerycznego

protestu spolecznego, lecz jako przemySlany projekt eschatologiczny,



przefiieszczaj4cy siatk€ do\rchczasowych sil i znaczeir. Wyniosly program

odro2nienia sig od dominujacych, wyj alawiaj acych trendow kultury, w uj€ciu

Z. Markiewicz odslania glebszy, netafrzyczny sens. Po pierwsze, odzyskarria

2r6dlowego, nadal nieziszczonego sensu chrystianizacjil, po drugie,

przewartosciowania wartoSci w kierunku autentycznego i subtelnego

e stetycznie doSwiadczania Swiata. ZindywidualizowErna pojedynczoS6 smaku i

swoboda ekspresji mogq lqczle sig z wigksz4 odpowiedzialnoScia kreacj i

wartosci niZ narastaj4 ca zewsz1d ich standaryzacja. Dlatego zjawiska

dandyzmu i dekadencji sa tak niej e dn oznaczne i domagaj4 sie wnikliwydr

oSwietleri z wielu stron.

We Wstgpie Z. Markiewicz koncentruje sig na wypracowaniu metodologii. Po

omowieniu definicji dekadencj i, czerpi4c z mysli S. Kierkegaarda, zarysowuje

siatkg poj96, ktore pozwol4 opisac stan schylku. Klasyczne brminy: e stetyka,

etyka, religia w specyficznej Kierkegaardowskiej interpretacji umoZliwiaja

Autorce 
"ryzykownie', 

jak sama to uj muje (s.7), powiq2ac dekadencje z religia.

Uwu2arn samo podjqcie tego ryzyka i spos6b jego rozwinig cia w rozpranie za

niezwykle udany. Tran sgre syj ny charakter dekadencji i religii tak

rozumianych, jak to Z. Markiewicz zarysowuj e, pozwalaj4 na

dowartoSciowanie j e dnostki i j ej antropoce ntrycznej pe rspe ktywy( s. 1 9 ).

Pierwszy rozdzial, zatytulowany Upadek, dostarcza historycznego tia.

Klarowna konstrukcja rozdzrela Lrzy rodzaje upadku greckiej triady

aksjologicznej: prawdy, pigkna i dobra. Absolut zawarly w kaidym z Lych

wymiar6w utracil moc wamnkowania sfery rzeczywistoSci mu podlegiej. W

podrozdzi.ale dotycz4cym upadku prawdy, nietzschea-fiskie dystynkcje:

prawda, poz6r, klamstwo slu24 Autorce do naszkicowania teoretycznej

sytuacji aksjologii, w j akiej tiuorza i namySlaj4 sie : Ch. Baudelaire we Francji,

Edgar Alan Poe w Ameryce i R. Wagner w Niemczech. Koncentruj4c nastgpnie

swa uwage na szczeg6lowych analizacl: wybranych dziel J.-K. Huysmansa i

Ch. Baudelaire'a, eksponuje glowne watki dekadenckiej literatury: diagnozg

upadku absolutnych wartosci, poszukiwanie transcendencji, traktowanie

I 
,,Odzyskiwanie" niekonieczr ie ozltacz- tv poq,r6t. Mo2e to byi, jak okrcSla ten fenorEn Z. Markiewicz na s.

I I swej ro4rawy, ,postchrr3cijariska duchowo6i". E. Fro mm zadal pytafie ,,Czy E rcpa zostala jednak
kiedyko lwiek schrystianizowana?"(E. Fromm, Miet czy by6?, prret J. Karlowski, Pozrai 1995, s.214).
Szkoda,2e takiego rodzju wnik)iwodci historyczrej nie reprezentuj4 politycy europejscy forsuj4cy ocrywistodd
pozytywnej odpowiedzi na to przesycone s c eptycyzrrE m pytanie Fro mma,



mody jako trampoliny, negacje naturalnoSci i kult sztuki ofaz sztJczrloicl w

r62nych formach i pod r62nymi postaciami. Nalezy zazflaczye, ze t^

historyczna prezentacja wykonana zosta)a ptzez Autorkg rozprary z

mistrzostwem formy dor6wnuj4rym opirylvanym tw6rcom' Zn4iomo56

symboliki kw.iat6w, mineral6w, detali architektonicznych budowli sakralnydt

sprawia, 2e nie tylko zostaje dostarczona substancja do rotws2aA

teoretycznych , Iecz wzbogacony zostaje wizerunek mozliwosci odbioru Swiata

materialnego. Drugi segment pierwszego rozdzialu dofyczy upadku piglcra.

Zj awisko, kt6re niekt6rzy kryLycy lacza dopiero z postmodernizmem,

mianowicie eklektyzm i odwr6t od harmonlinej sp6jnosci dziel artystycznych,

z. Markiewicz dostrzega w rozpoznaliach autor6w XIX wieku. Im szybciej i

przemoimiej narasta coraz powszechniej zepsucie stylu i smaku' tym

usilniejsze formy prze ci wd,zialania tym procesom przez omawianych hr

artyst6w. Ucieczka w formy dziwne lub w ocierajacy sie o obj awy chorobliwe

kult detalu (zdobienie 26lwia kamieniami szlachetnymi w Na u'tspak J'-K'

Huysmansa) charakte ryzuj e Autorka jako formy duchowych poszukiwafr w

sytuacji utraty. w p6zniejszej czg(ci reeruji wr6ce do tego miej sca narracji

rozprary, poniewaz warto postawi6 pytanie, czy jest to utrata absolutnych

wartosci (tak diagnozuj e z. Markiewicz ufaj4c kon statacj om Nietzschego i

dekadent6w), czy te| utrata wsp6lnoty - odczuwania wartosci i respektowania

ich wysokiej rangi spolecznej.

Trzeci podro zdzial dotyczy upadku dobra w nowoczesnosci. 
"Dekadenci

szukaj 4c wyj scia z tej sytuacj i impasu, rzucaj4 si9 w otchlai D.a, licz4c na to,

2e tatn znajd4 "odwr6cone sacrum"(s. 77). Gnostycka wizja dualizmu Swiata

prowadzi u dekadent6w do oskar2enia natury jako kulminacji potwornosci i

zaprzeczcnia wymiaru duchowego. w ostatnim segmencie tego podrozdzialu

(nawiasem mowi4c, brak go w spisie treSci) zatytulowanym Poza dobrem i

zlem, afrrmatJzwne - Nietzschea_frskie - rozumienie dobra zostaje

zaprezerltowarre jako konstruktywna alternat5rwa wobec ,uwi4du i

bezplodnosci" dekadenckiej opazycji wobec nowoczesnosci. o stentaryj ny

e stetyzm dekadentow nie otwiera prznstzeni wielkich nadziei na podniesienie

dobra z upadku, naTezy wszak odda6 sprawiedliwoSd sumiennemu

przedstawieniu tych subtelnych kwestii(opom wobec dotychczasowych



ideal6w, pr6b zadoSiu czynienia wyrafi nowanym pragnieniom transcendencji

etc.) w rozprawie Z. Markiewicz. Dzie ki wypracowanej metodologii i

preryz5{nym trybom analizy takin ten czlon greckiej riady - dobro - zostal

przybliinny w interpretacji dekadenckiego doSwiadczenia utraty.

Drugi rozdzial, zatytulowany Prz.ekrocz.enie dekndencji, rekonstruuje

scenariusze ratunku. Wobec oplakanej sytuacji kultury wsp6lczesnej, sztuka

wydaje sie jedyna szansa regeneracji czlowieczeristwa. Jednak wszystkie

zachodzace procesy nowoczesno6ci (industriaiizacja, urbanizacja, rosn4ry

pragmatyzm i reifikacja wiEzi miedzyludzkich, prymat ekonomii itp.) wp$'waja

na gettoizacjg sztuki, staje sig ona wyizolowana !\ysp4, nieposiadajaca

szerszego !\ptywu. W tej konstelacji Wagn.er, opieraj4c sig na przeslankach

zaczerpnig$rch migdzy innymi z pism L' Feuerbacha, buduje wielki okret

ratunkowy, jakim jest mit w pol4czeniu z rnuzyk4. Teoria i realizacje

Ge samtkunshterk - caloSciowego misterium artystycznego maj 4ce go ocalii

utracona harmonie - na pewien czas wykreowalo wydarzenie o zrtaczrryrrL

zasiggu. Precyzja, z jaka Z. Markiewicz przedstawia impet oddzialynvanta

Wagnerowskie go projektu regeneracji kulturotw6rczy ch 2t6del - uwiedzerue

nim Baudelaire'a i Nietzschego, Swiadcz1 o Lyrn, 2e ptznprowadzila solidne

badania tej kwestii. Trafnie zostala tak2e zrekonstruowana po2rielsza wa€n

mledzy Nietzschem i Wagnerem. Subtelnie refemje Autorka, z jednej strony

antysemickie uwagi Wagnera dotycz4ce 
"2ydostwa 

w rnttzyce", z dmgiej

przeprowadza analiz+ misterium religijnego, j akim jest Parsifal, by naSwietli6

kierunek Wagnerowskiej altematywy optymalne go rozwoju duchowego kultury

europej skiej. Z. Marldewicz orientuje sie doskonale w niuansach muzycznego

i metaftzycznego rozgrJrwan ia przrz Wagnera regeneraryjnego dla dekadenckiej

kultury programu ocalenia. 
"Wstretna 

nowoczesna zmyslowoSi"(s.131)

znajduje u Mistrza z Bayreuth przebocznnie w postaci ,pol4czenia ideal6w

chrystianizmu i hellenizmu" (s. 139). Wagner wierzy t' tak to opisuj e w

ksia2kach oraz publikowanych komentarzach swej tworczo6ci, 2e prrywraca

czlowiekowi przytomnoSc (s. 1a2). Rozpontaj4c milo6c jako podstawg

budowania wigzi spolecznydr, poprzez odwolanie do germanskich mit6w

monumentalizuje w utworach teatralno-muzycznych losy ludzkie, by w ten



spos6b przypominai ludziom ich coraz bardziej zatraca;:4 w nowoczesnoSci

wielkoS6. Pojawia sie tu kolizja z chrzn€;cljaAstwem z racji potraktowania

miloSci jako zbautczej prasity ("Czyny oparte na miloSci nie mog4 byi

grzesrre" [s. 1a3?]) - ta i inne niekonsekwencje Wagnera staly sie pr^lcryn4

j adowitych p62niej komentarzy F. Nietzschego.

Trzeci rozdzia], zat5rtulowany Misfuka, rekonstruuje Kierkeggardowskie pojqcie

religii jako bezpo6redniej wigzi z Absolutem. Ostra krytyka instytucj onalne go

chrzeScijaristwa i jednostronnie zracjonalizowanej teologii pomogly Z.

Markiewicz wyeksponowae analogiczne - do Kierkegaarda - dq2eni,a

dandys6w. Asceza (gr. trening, kr-mszt) dandysa prz5,pomina ldasztorne

wyrzeczenie sig Swiata przez mnich6w. Autorka ostroZnie przeprowadza tg

analogig - dzieki temu, moim zdaniern, mimochodem wskazuj e na

ksztaltowanie sig nowego pola semantycznego religijnoSci. Instytucjonalne i

teologiczne inte rpre tacj e pojgcia rcligii, niekiedy opre syjne w slvym

dogmat5rzmie, okazuj4 sig tylko jednymi, a nie jedynymi z moiliwych, uj96.

Uwu2arn zamysl rozprary doktorskiej Z. Markiewicz za lralnie wybrany, a

rozpoznawanie 
"2r6del 

upadku i moZliwych perspektyw f.itorzeria nowego

ladu'(s.101) za motl'rvacjg prary badawc zej bye. mo2e nieco utopijn4, lecz

szlachetn4 i godn4 na6ladowania. Autorka celnie zauwaLa, i2 upadek wcale

nie musi byi idea negatywn4. Samo pol4czenie w t5rtule obu pojg6: 
"mistyki"

i 
"upadku" 

wytwarza napigcie teoretyczre, ktore tworzy wysok4 jakoSi

namyslu. Pod wzglgdem metodologicznym dysertacja skonstmowana jest

wzorowo. Zachowuje r6wnowagg migdry solidn4 analiz4 szczeg6l6w deqrzj i

estetycznych i rnetafizycznyctr dekadent6w, a generilizuj4qm ujgciem

frlozofrcznych podstaw i konsekwencji owych decyzji. Byi moie

Nietzscheariska krytyka kultury, Kierkegaardowska wykladnia religii, a

nawet projekt Wagnera biegn4ry w kierunku regeneracji duchowej Europy -

zostaly' nieco nadmiernie racjonalist5zcznie zrekon struowane, choi dziqki

temu wlaSnie stanowia kontrapunkt wobec dekadenckiej impotencji.

Wra2liwoS6 estetyczna i talent literacki Baudelaire'a oraz Huysmansa

znalazly w rozprawie Z. Markiewicz wlaSciw4 oprawe. Wydobycie pragnienia

transcendencji na plan pierwszy poglgbia co prawda wybrane przez nich



samych outsiderstwo wobec epoki, jednakLe pozwala zarazern uwypuklii

wklad w budowanie nowego pola semant5r cznego Ttanscendencji, co dzieje

sig intensyumie i w rolnydn nurtach & do dztS. Ten prekursorski rys

tw6rczy., obok celnych krytyk nowoczesnych proces6w, zoslal przez Autorke

starannie zrekonstruowany i poddany wszechstronnej analizie.

Oprogramowanie teoretyczne, j akim posluZyla sie Z. Markiewicz: definicje i

ujecia proce s6w prznz Nietzschego, Kierkegaarda czy Wagnera, zostaly

zaaplikowane z duLym wyczuciem Swiadcz4rym o sumiennych studiach nad

tekstami owych autor6w. Na przyklad analiza osobistych, bardzo intymnydt

*yznari Wagnera w korespondencji w por6wnaniu z demonicznie

bezwzglgdnym po2ytkowaniem os6b i relacji dla sztuki(por. s.117) dowodzi

wysokiego poziomu rozumienia tych trudnych zwiazk6w. SubtelnoSi analiz Z.

Markiewicz pozwala zbliZye sie do rozumienia w szerszym zakresie udzialu

moment6w osobowych i transpersonalnych w sztuce. W tym kontek6cie

pragnc tak2e pochwali6 suwerennoS6 ocrn Z. Markiewicz. Akcentuj4c

re ge neraryj ne zatnysly R. Wagnera, nie ulega lcr-zkryLycznie autorytetowi

Nietzschego (por. s.125), lecz sarnodzielnie rudziela motywy, w ujgciu

ktorych zgadza sie lub diametralnie r62ni sie od autora Wiedzg ndosnej.

W Zakonczeniu pojawia sig cenne pytanie eschatoiogiczne'. ,Czy potrzebne jest

zatem inne sacrum, czy teL czlowiek jest zdolny do budowania spoleczeristwa i

kultury opieraj4c sie na doczesnej skorlczono6ci?'(s. 23a\, Swiadczace o

panoramicznej SwiadomoSci frlozofrcznej, jak4 Autorka dysponuje rozwat2aj4c

t9 i inne kwestie.

Uwagl krytyczne

Jak podkre Sl atratn, zagadnienie zbadane przez rl:gr Z. Markiewicz obejmuje

wiele zlolonych zj awisk skladaj4cych sig na eksponowan4 mist5rkg upadku.

Autorka umiejqtnie scalila i wyeksponowala najistotniejsze rysy

nowoczesnoSci kulminujace kondycj4 schylkowoSci.

Mimo jednozn acznie pozygtttmej oceny caloSci, musze zwr6ci6 uwagg na kilka

niedoci4gnig6 merytorycznych, a takie drobnych usterek re dakcyj nych, ktore



warto poprawi6, gdyby rozprawa byla prznznaczona do publikacji, co

osobiScie z przekonaniem rekomenduje. Zaczne od merytorycznych.

Po pierwsze, uwa2arn, 2e Autorka w zbyt malym stopniu sproblematyzowala

najwa2niej sze aspekty teoretycznego zaplecza Baudelaire'a i Huysmarsa.

Mimo zapowiedzi, in fenomen dekadencji i dandyzmu jest gl6wnie badany w

kontekscie historyczno-kulturowym, a w tej prary zostanie zbadany od strony

filozoftcznej, mam wra2enie, ?n el ten nie zostal w pelni. zrealizowany.

Owszem, odwolanie sie do rozr62nieri terminologicntych S. Kierkegaarda oraz

celnych diagnaz F. Niebschego zagwarantowalo autorce metodologiczn4

asekuracj g na wysokim poziomie, jednak pozostal pewien niedosyt.

R62norodnoS6 sil i znaczeft zawarsch w kluczowych pojgciach rozprary:

mistyka, upadek, dekadencja, natura, Absolut i Transcendencja warto byloby

oddad analogicznie r62nicuj4rym jgzykiem, jakim Z. Markiewicz opisuje detale

katedr, stroju daldysa, znaczenie mineral6w i sztucznyctr kwiatow. Cho6, jak

podkreSialam, teorie zaaplikowane zostaly trafnie, zabraklo mi rozpisania

napig6. W za rnalyrn stopniu, w moim odczuciu, zostaly skonceptualizowane

zr6Lnicowane sily uobecniajace sie w tych kiuczowych pojqciach. Deklaracja o

upadku absolutnych wartoSci powinna zosta6 sproblematyzowana: czy ich

absolutny charakte r byl zagwarcntowany Absolutem, czy pewn4 narracj a,

kt6ra 6w charakter konstruowala? Czy brak powszechnego obowiqTyuvania

greckiej tr6jjedni Swiadczy o upadku czy teh o transformacj i znaczni -

odchodzenia od hierarchicznoSci i bliskiego dekadentom indyuridualizmu w

powoty'waniu warto Sci? Brak tych i tym podobnych pytari sprawia, 2e

zapowiedziany we Wstgpie cel, jaki sobie Autorka postawila, zostal

zreaTizowany - na razie - wstgpnie. Podobnie sprawa sie ma z flegalywr'yrlr

sensem "natu4/'. Pojgcie wielokrotnie prze.z Z. Markiewicz prrywolywane

powinno, moim zdanie rn, zostae poddane filozofrczrrej problernalyzacji, tzn.

probie wyj aSn ienia, dlaczngo i skad poj awia sie w dekadencji i dandyzmie u2

tak silny stopiefl negatywizmu w stosunku do ,,natury'? T\m bardziej, in

Baudelaire pod wptywem oczarowarlla rnuzyk4 Tannltneusera pisze do

Wagnera z admiracj a: We utszg stkich Paftskich utrorach odnaiTuiT untiosloS1

uielkich glos6tu, ulelklch zJruisk Przgrodg (podkre6lenie moje - MK), a



tol<:irc uielkich ludzkich namigbtodci (s. 121). Czy 6w wskazywany wielokrotnie

w pracy negatywizm mial podloZe historyczne: po epoce romarltycznego kultu i

idealizowania natury, czy raczej metafrzyczne - przy zaloi'nniu, 2e rnetafrzyka

stanowi wlaSnie wykraczanie poza to, co nahrralne? Mont a draitye dalej: czy

ta pogarda - paradoksalnie - nie sprzymierzala sie z industrialno-

wielkomiej skim eliminowaniem przyrody jako przeszkody i hamulca dla

rozkwitu kultury? Czy rznczywiScie natura powinna tu zasiadai na lawie

oskar2onych, a nie ,,trywialno56 mie szcza-fi skiej egzystencji"?(s. 76). Nasuwa

sig pytanie, kI6re z,naturalnych' uwarunkowan conditio humanta selekcjonuje

te mniej wyrafinowane, i budz4ce odraz& czlowieka o wy|szym smaku, cechy

,naturalne"? Uobecniajaca' sig w tekScie rozprary mgr Z. Markiewicz

ocz5rwistoSi pojgcia natury postrzegam jako filozoficzny niedostatek. Warto

byloby przyczynom i okolicznosciom tak radykalnej refutacj i natury poswipci6

chwilg namysiu. By6 moie tel poslu2yi sig wsp6lczesnym filozofowaniem

r62nic4 (m.in. G. Deleuze, J.Derrida, J.-Luc Nancy), by dokona6 tu

niezbgdnych zr62nicowaf.

Po drugie, rodzaj frlozoftcnrcj sSmtezy, jak4 zaproponowal F. Nietzsche

wskazuje kilka rysow chrzeScijafistwa, ktore sa dla charakterystyki tej

formacji wierzeniowej zasadricze. Ale jak w ka2dej filozofrcznej syntezie

brakuj e sumienia dla spraw nierr,ieszcz4qch sie w obrazie syntetycznym,

proponowanyrn przez takie filozoficzne ujgcie, a kt6re tak2e 6w obraz - poza

syntez4 fiLozoficm4 - t'worz4. W wielu miejscach rozprary Z. Markiewtcz

demonstruje wnikliwoSi i krytycznoS6 blisk4 wyralinowaniu dandyzmu i

dekadencji, dlatego moima by oczekiwai tak2e kry\rcznego dystansu do

Nietzschearlskiego globalizuj4cego ujecia chrzeScijadstwa. ZwLaszcza dzisiaj,

po dziesigcioleciach namyslu inspirowanego jego ostr4 refutacj 4

de strukryj ne go wptywu tej Swiatowej religii, konieczne jest wyrva-:2enie

proporcji: kt6re z zasadniczych rys6w chrze scij arl s twa wyeksponowanych

przez autora Wiedzg radosnej, zact,owuj4 moc; kt6re natomiast wyplywaly z

jego idiosynkraLycnrej postawy negatyu'rrej i dnS raczej obnalaj4 o tyle sw4

ftlozoficzn4 nieaktualnoSi, o ile nie r6imicuj42. Sama ro2norodnoSc literatury

2 Mozra wskazd liczre przyklady wsp6lcrcsnego roaicuj4cego potrakto*ania chrze3cijahstwa: migdry innymi

czeskiego feno rrrcnologa J. Patockg i francuskiego dekonstrukcjonistQ J.-Luc Nancy'ego.



chrze Scij aiskiej, o kt6rej Z. Markiewicz pisze na s. 74. sprawia, 2e naleity n-t

pr6bowai :utrzyrnat. napigcie(tonus) r62nic zarniasl homogenizuj4cego

streszczenia globalizujacej s]'ntezy. Od s. 190 podrozdzial zagt. owany

"Koniec. 
religii" opiera sig niemal wyl4cznie na Anfu chtzeScijaninie. Nie jest to

glgbsza fJJozoficzlt a rozprawa Nie?schego z chrzn(cljanstwem, lecz wylew

frustracj i autora wynikaj4ry z oburznnia na niski poziom debaty nad

podstawowymi kwe stiami kultury i moralnoSci. W tak znakomitej rozprawie

doktorskiej, jak4 przedstawila mgr Zuzanna Markiewicz, nal.e2alo sig raczej

odwolai do wszystkich innych dziel Nie tzschego, l4cznie z wydawanymi

poSmiertnie zapiskami, gdzie kunszt polemiczny, a takhe talent do wnikliwej

analizy logicznej Nietzschego w pehri sig ujawnia, a zarazern gwarantuj e

wysok4 jakoS6 filozofrcznego sporu z chrzeScijanstwem.

Pozostale uwagi krytyczne dolycz4 niewielkich uchybiefi formalnych. Sa wSr6d

nich: nieliczne niedokoriczone zdani.a (na s.22 drugie zdanie, na s.190 zaczyn a

sip od sl6w "Wprowadza ono apologi9.."), niepetee pr4pisy (s.145, przypis 300

- niepeh:ry, r.:zupelniony w p. 302, aJe te2 bez podania stron; s.188, p. 390;

158 p. 331 brat strony, p. 332 te2 brak), blgdy w pisowni( s.168 
"karze"[winno

byd 
"ka2e"l, 

s. 175 ,,nie przypadkowo"[winno by6: ,,nieprzypadkowo"]).

Uwa2arn, irc grtttl na s. 161 powinien brzrmec 
"Teza 

Wagnera o 2ydostwie jako

domenie nowoczesnoScin.

Niektore niewielkie fragmenty pow,tarzaj4 siq w r62nych miejscach w

identycznej postaci ( s. 154 powt6rka fragmentu, s. 192 fragment pov"t6rzony,

s. 193 teZ powtorka).

W przypisach lacifiskie ,eadem", zamiast 
"idem" 

kilkakrotnie wskazuje

mylnie na rodzaj Zefrski autora (gdy chodzi np. o Kierkegaarda, s. 14).

o



Podkreslam raz jeszcze - dysertacja doktorska z. Markiewicz stanowi novum
w zakre sie fi.ozofrcznyeh, a nie tylko kurturovrych badarl nad fenomenem
dandyzmu i dekadencji. Tworzy wartosd naukow4 Swiadcz4c4 o wysokim
poziomie akademickim - powyhsze uwagi krytyc zne zmierzaj4 jedynie do
koricowego udoskonalenia caloSci.

h*rq^"a

t 0


